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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ  

 
  Οι μεγάλες πυρκαγιές σε Λακωνία, Αττική, Εύβοια, Σκύρο, Ζάκυνθο κ.α. που κατέστρεψαν δεκάδες 
κατοικίες, αγροτικές καλλιέργειες, χιλιάδες στρέμματα δάσους και επέφεραν το θάνατο δύο συμπολιτών 
μας, αναδεικνύουν για ακόμη μια χρονιά τις μεγάλες ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης, για την 
εγκατάλειψη των δομών πρόληψης και πυρόσβεσης, την απαξίωση των αρμόδιων φορέων 
(Πυροσβεστικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Τοπικής Διοίκησης), με την 
υποχρηματοδότηση και τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα. 

  Επίσης αναδεικνύονται με τον πιο τραγικό τρόπο, τα αποτελέσματα της αντιδασικής πολιτικής που 
ευνοεί τα οργανωμένα σχέδια των εμπρηστών για  την καταπάτηση και την εκμετάλλευση των δασών, προς 
όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων. 

  Λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό, κληθήκαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση των συμβάντων, 
πυροσβεστικές δυνάμεις από διάφορες περιοχές της χώρας και έπειτα από πολύωρες διαδρομές με τα 
πυροσβεστικά οχήματα, αφήνοντας ακάλυπτες περιοχές όπου μετά εκδηλώθηκαν νέες δασικές 
πυρκαγιές. 

  Οι προσπάθειες των πυροσβεστών με αρκετούς τραυματισμούς μετά από πολύωρη μάχη με τις φλόγες, οι 
προσπάθειες των φορέων και των κατοίκων των περιοχών,    αλλά και οι ηρωικές ενέργειες των πιλότων με την 
αναγκαστική προσγείωση του πεπαλαιωμένου αεροσκάφους Canader και την αποφυγή της πτώσης του 
ελικοπτέρου Ericsson στη Λακωνία, δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την καταστροφή. 

Για άλλη μια φορά οι καταστροφές του φυσικού πλούτου της χώρας και της περιουσίας του λαού είναι 
πολύ μεγάλες. Οι ευθύνες εγκληματικές και διαχρονικές.  

Για άλλη μια φορά ακούμε από τη σημερινή κυβέρνηση, όπως και από τις προηγούμενες, θεωρίες περί 
οργανωμένου σχεδίου, περί ξένων πρακτόρων ή για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως το «μαύρο» 
καλοκαίρι του 2007 που υπεύθυνος ήταν και γι’ αυτόν τον όλεθρο, «ο στρατηγός άνεμος». 

Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται όχι ως φάρσα, αλλά δυστυχώς ως τραγωδία!!! 

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο πρόεδρος της Ε.Α.Π.Σ. Όλο το προηγούμενο διάστημα αποκάλυπτε – 
κατήγγειλε τις ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και σήμερα με άρθρο του, αποκαλύπτει οργανωμένο 
σχέδιο (αλήθεια, με τι στοιχεία;) συμπλέοντας με την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης.   

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και με την 
εκδήλωση της πρώτης μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στη Χαλκιδική, ανέλυσε πλήρως την κατάσταση που 
υπάρχει στο δίκτυο πυροπροστασίας και πυρασφάλειας της χώρας, στον εξοπλισμό, στις υποδομές και 
στις συνθήκες που καλούνται να δουλέψουν οι πυροσβέστες και προειδοποίησε για τις τραγικές επιπτώσεις 
που θα επέλθουν σε περίπτωση πολλαπλών συμβάντων (βλέπε αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.). 

  Οι καταγγελίες και οι προειδοποιήσεις μας δεν συγκίνησαν κανένα αρμόδιο και η σημερινή κυβέρνηση 
συνεχίζει την ίδια πολιτική της συρρίκνωσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, την εκχώρηση έργων 
αντιπυρικής προστασίας σε επιχειρηματικούς ομίλους και την υποκατάσταση αρμοδιοτήτων 
πυροσβεστικών υπηρεσιών από τον εθελοντισμό. 

  Πρόσφατο παράδειγμα που αποδεικνύει πως σκέφτεται η κυβέρνηση, είναι η ίδρυση ενός ακόμη 
Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού στη Λακωνία.  

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών μαζί με το υπόλοιπο εργατικό – λαϊκό κίνημα, θα συνεχίσει 
να διεκδικεί την ουσιαστική αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και όλων των υπηρεσιών 
πρόληψης πυροπροστασίας που θα διασφαλίζουν αποτελεσματικά την αντιπυρική θωράκιση της 
χώρας, κόντρα στις πολιτικές που καταργούν δικαιώματα και κοινωνικές παροχές και στους 
πυροσβέστες και στο λαό.    
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
 η Εκτελεστική Γραμματεία 
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